Welkom op Huis te Eerbeek
Landgoed Huis te Eerbeek is 29 ha groot en ligt aan de rand
van het Veluwse dorp Eerbeek.
Centraal op het landgoed ligt Huis te Eerbeek. Het huis
stamt uit de 14de eeuw en werd destijds als jachtslot
gebruikt door de “De Bannerheren van Bronckhorst”. Huis
te Eerbeek heeft door de jaren heen verschillende eigenaren gekend. In de 19de eeuw liet J.H. Berns het toenmalige kasteel verbouwen tot het huidige, gepleisterde huis
in neoclassicistische stijl. In 1895 kochten professor Max
Weber, hoogleraar in de zoölogie (dierkunde), en zijn vrouw
Anna van Bosse (plantkundige) het landgoed. Een gedeelte
van het koetshuis werd ingericht als laboratorium en de
serre werd aangebouwd als kas voor tropische planten. Vele
uitheemse bomen en planten in de tuinen herinneren nog
aan hun tijd. Anna Weber van Bosse legateerde het huis en
het bijbehorende landgoed in 1942 aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Tegenwoordig doet het huis dienst als
hotel en wordt het gebruikt voor ontvangsten en partijen.
Route
In het gebied is geen gemarkeerde wandelroute uitgezet.
U wandelt vanaf de oliemolen rechtdoor via de beuken- en
eikenlanen naar Huis te Eerbeek. Bij het huis gaat u rechtsaf
langs het grasland en daarna linksaf (de Eerbeekse Beek
volgen). Daarna wandelt u evenwijdig aan de Smeestraat en
boerderij De Veltwijck. Vervolg het pad rond het huis en de
vijver en u komt zo terug richting de oliemolen. De route is
ongeveer 3 km.
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In 1917 was de oliemolen voor het laatst in bedrijf. De korenmolen verdween in de jaren zeventig. De naam wordt nu
gebruikt voor het grand café dat op deze plek gevestigd is.
In 2007 is de oliemolen gerestaureerd en weer in gebruik
genomen. Het is de enige oliewatermolen in Nederland met
een bovenslagrad.
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Parkontwerp
Bij de rondgang over het landgoed is het parkontwerp uit de
16de en de 17de eeuw nog steeds goed zichtbaar. Een kaart
uit 1642 geeft de vakken en rechte lanen weer die nog steeds
zichtbaar zijn. Alleen de invulling van de vakken is gedurende
de geschiedenis gewisseld van bos naar vijver naar grasland.
3
Opvallende bomen
Rondom Huis te Eerbeek staan een aantal opvallende bomen. Tegenover het huis, aan de rand van de vijver, staat een
grote tamme kastanje. Midden op het grasveld groeit een
reuzenlevensboom (Thuja plicata). Aan de achterkant van het
huis staat een tulpenboom (Liriodendron tulipifera). Deze is
bekend om zijn sierlijke bloemen die op tulpen lijken. Zowel
de bomen als Huis te Eerbeek zelf bieden een onderkomen
aan diverse soorten vleermuizen.

5
Boomsoorten
Aan het pad langs de Apeldoornseweg treft u, naast hakhout,
ook Corsicaanse dennen aan.
U wandelt vervolgens langs nieuwe aanplant van lindebomen, met één bijzonderheid, namelijk een amberboom.
Daarna volgt een grote variatie aan bomen: loofbomen als
plataan, beuk en eik en naaldbomen zoals de grove den. De
kleine bonte specht, zwarte specht en appelvink leven in het
loofhout, het goudhaantje in het naaldhout.
6
Rond de vijver
Teruggekeerd bij de vijver komt u een aantal kastanjebomen
tegen en aan de rand van de vijver de moerascipres (Taxodium distichum). Deze is bijzonder om de kniewortels. Al
wandelend langs rododendrons komt u vervolgens weer op
de laan naar de oliemolen.

Tip: Van april tot en met oktober draait de Eerbeekse
Oliemolen op praktisch alle zaterdagen, diverse feest- en
bijzondere dagen en in de zomermaanden ook op zondag.
De molen is dan ook voor bezichtiging geopend van
11.00 – 17.00 uur. Meer info: www.glk.nl.

Oliemolen

Al in 1395
was er
sprake van
een korenwatermolen op het
landgoed. In
1825 werd
tegenover
de korenmolen, aan
de andere
kant van de
beek, een
oliemolen gebouwd. In 1860 werd de oliemolen naar de
huidige plek verhuisd en tegen de bestaande korenmolen
aangebouwd.

tie meer; vandaar de term droge dalen. Sinds de Eerbeekse
Beek door een aantal maatregelen schoon is geworden,
laten de ijsvogel en de grote gele kwikstaart zich hier geregeld zien. In de beek leven onder andere weer beekprik en
stekelbaarsje.

4
De Eerbeekse Beek
Het dal van de Eerbeekse Beek is een van de grootste en
indrukwekkendste droogdalen op de Veluwe (35 km2). Het
dal begint op de Loenermark. Droogdalen zijn dalen waarin
vandaag de dag geen beek of rivier stroomt, of ten hoogste
een ‘te kleine beek’ voor de grootte van het dal. Deze dalen
zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Smeltwater kon niet in
de bevroren bodem wegzinken en nam bij het wegspoelen
grond mee. Vandaag de dag trekt neerslag gewoon de grond
in en hebben de dalen meestal geen waterafvoerende func-
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Korenmolen

Honden
Honden mogen los op wegen en paden,
maximaal 2 honden per begeleider.
Toegankelijkheid
Het gebied is opengesteld voor wandelaars
op wegen en paden, van zonsopkomst tot
zonsondergang.
De (onverharde) wandelpaden zijn geschikt
voor rolstoelen en kinderwagens.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Diverse bussen, uitstaphalte Eerbeek
centrum. Vanaf hier is het 5 minuten lopen
naar het startpunt (bij grand café De Korenmolen). OV Reisinformatie, tel. 0900-9292
of www.9292.nl.
Eigen vervoer
Parkeren bij restaurant grand café De Korenmolen, Kanaalweg 3, 6961 LW Eerbeek.

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
Telefoon (026) 355 25 55
(kantooruren)
info@glk.nl

Word ook donateur!
Kijk op www.glk.nl
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